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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets konstituerande 

styrelsemöte. 

Tid  2016-04-24, kl. 11:00 

Plats  Hotell Scandic Nord, Norrköping 

Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Ellinor Ryrå, Rolf 

Rönnlund, Jessika Larsson och Cenneth Åhlund 

 

 Förhindrad att närvara var Gullimar Åkerlund, Rolf Volungholen, 

Magnus Carlsson och Susanne Lundgren 

   

   

§16-54 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

 

§16-55 Val av sekreterare 

 Cenneth Åhlund 

 

 

§16-56 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kurt 

Lundgren 

  

§16-57 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       
§16-58 Konstituering   

Beslutar att utse 

 

a/ Peo Gunnars – vice ordförande och utbildning  

b/ Rolf Rönnlund – utbildning  

c) Magnus Carlsson – Marknad samt representant i SK 

d) Rolf Volungholen – föreningsutveckling(distrikt, utbildning och 

handikapp) 

e/ Ellinor Ryrå – ungdom 

f) Susanne Lundgren – ungdom   

g/ Jessica Larsson – stadgar, bestämmelser och domare 

h/ Kurt Lundgren – tävlingar  
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§16-59 Adjungering och ansvar 

a/ Cenneth Åhlund adjungeras till styrelsen som sekreterare. 

b/ Gullimar Åkerlund eller den som fackklubben på kansliet utser 

adjungeras som personalrepresentant. 

c/ Håkan Törnström adjungeras som representant för personer med 

funktionsnedsättning. 

d/ Kaarina Saviluoto adjungeras som jämställdhetssansvarig. 

e/ Arbetsutskott, ordf, vice ordf och generalsekreterare 

f/ Bo Palm utses till personalansvarig 

h/ Bo Palm utses till ansvarig utgivare för Tidskriften Bågskytten 

och hemsidan 

 i/ Ordföranden bereds tillträde till sammankomster i kommittér 

j/ Ordförande representerar SBF vid olika nationella och 

internationella evenemang. Såsom SM och generella konferenser 

såsom RIM och SOK samt då särskilda kallelser skickas till 

ordförande. Ordförande representerar även internationellt då WA 

och WAE har sina mästerskap och kongresser. Vice ordförande 

ersätter då ordförande får förhinder. Ungdomsrepresentanterna 

representerar SBF vid NUM, NBU samt JSM. GS representerar 

SBF vid behov. På WAN(fd NBU) representeras SBF, utöver GS 

och Ordf av en eller två ledamöter som är berörda av kommande 

NUM. 

 

Enskild styrelseledamot äger rätt att följa ett internationellt 

uppdrag per mandatperiod vid lämpligt tillfälle.  

 

Valberedningens ordförande kallas till alla fysiska möten och 

kallar i sin tur övriga valberedningsledamöter då valberedningen 

bedömer att det är lämpligt med deltagande. 
 

 Adjungerade för personer med funktionsnedsättning och 

jämställdhet kallas vid behov, men minst ett möte per år 

 

§16-60 Teckningsrätt   

a)  Ordföranden utses till firmatecknare, avtal, kontrakt och vissa 

förbundsofficiella brev. 

b)  Ekonomiansvarig - Postgiro, Bankgiro/bankkonto samt att 

kvittera försändelser. 

c)  Cenneth Åhlund - utses till firmatecknare, Postgiro, 

Bankgiro/bankkonto,  förbundsofficiella brev samt att kvittera 

försändelser 
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d)  Gullimar Åkerlund - Postgiro, Bankgiro/bankkonto samt att  

kvittera försändelser 

e) Berörda konton enligt ovan är: 

pg 282035-5, Akademien(avslutas) 

pg 1345988-8, 3D-touren(avslutas) 

pg 194453-7, Kansliet 

pg 379005-2, Bågskytten 

bg 243-0403 

Swedbank 8901-1,904 562 762-8 

Swedbank 8901-1,983 981 364-0 

Swedbank 000117640751 (depå) 

f)  Övrigt - Varje ledamot och anställd undertecknar skrivelser för 

egen förvaltning och löpande verksamhet 

g) Anna Flink- ges fullmakt att teckna sponsoravtal för förbundets 

landslagsverksamhet, bordläggs då underlag för avtal saknas 

   

 

§16-61 Attest och godkännande 

a) Ordföranden och/eller Generalsekreteraren - Attesterar 

samtliga verifikationer, utom sina egna, som attesteras av 

antingen den motsatte eller vice ordförande samt 

löneutbetalningen(per mail) 

b) Vice ordföranden - Attesterar vid behov ordförandens 

verifikationer  

c) Samtliga - Var och en godkänner verifikat inom egen 

förvaltning 

d) Verifikationer hanteras enligt instruktion. 
e) Bankkort, kopplat till SBF, anskaffas vid behov 
f) Utlägg redovisas till GS i god tid för utbetalning runt den 25:e 

per månad 
§16-62 Arbetsformer  

a) Fysiska styrelsemöten samt styrelsemöten per telefon 

b) Enskild ledamot kan vid behov delta i möte via ex Skype vid 

enskilda frågor 

c) Enklare beslut via e-posthantering för senare protokollering 

c)   Utvecklings- och beredningsgrupper skall användas vid behov 

d)   Dator kvitteras ut för ordinarie ledamot. 

e)   Förbundskavaj och övriga förbundskläder inhandlas av 

ledamot vid behov 

 

§16-63 Verksamhetsplan   

Uppdateras under kommande möte 
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§16-64 Övriga frågor  

Arvodet om 50 000 kronor fördelas enligt följande: 

Samtliga ledamöter erhåller ett mötesarvode på 500 kronor per 

bevistad sammankomst. Gäller endast fysiska möten.  

Förtroendevalda i AU erhåller 500 kronor per bevistad 

sammankomst. Vidare erhåller ordförande ett fast arvode på 3 000 

kronor medan övriga ledamöter erhåller ett fast arvode på 1 000 

kronor.  

 Resterande arvode används till att finansiera det årliga julbordet.   

§16-65 Nästa möte  

Ordinarie styrelsemöten 23-24/9 i Södertälje, 3-4/12 i Göteborg,, 

27-28/1 i Jönköping och 21-22/4 i Gävle.  

Personalmöte 5/12 Göteborg 

Förbundsstämma för 2017 den 23/4 i Gävle.   

 

§16-66 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Norrköping 2016-04-24 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

  

 

 

Justeras: Kurt Lundgren Bo Palm, ordf 
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